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EK -6 
 

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TAR İFE KONTENJANI AÇILMASINA İLİŞKİN 
İTİRAZ FORMU (Talebe uygun olan seçilir) 

 
Kısım I 

 
1. Talep No:  

2. Tarife Pozisyonu: 

3. Talep konusu ürüne ilişkin uygun ürün tanımı: 

4. Sıra No:  

    □ Ürün(ler) AB ve Türkiye’de hâlihazırda üretilip piyasa arz ediliyor. 

    □ Eşdeğer veya ikame ürün(ler) hâlihazırda üretilip piyasa arz ediliyor. 

Açıklayıcı bilgi (talep konusu ürünü hangi şekilde ikame edeceği) 

 Eşdeğer/ikame ürüne ilişkin teknik bilgi/belgeler 

    □ Diğer 

5. İtirazın içeriği: 

   Tarife kontenjanına çevrilmesi: 
   Önerilen tarife kontenjanı miktarı:  
 
   Kısmi askıya almaya çevrilmesi: 
   Önerilen gümrük vergisi oranı: 
 
   Diğer:  

 
6. İtiraz konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de yerleşik 

üreticisi:  

Firma Adı:  

Firma Yetkilisi:  

Adres: 

Telefon/Faks:  

E-posta:  

Ürünün ticari adı:  
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ASKIYA ALMAYA / OTONOM TAR İFE KONTENJANI AÇILMASINA İLİŞKİN 

İTİRAZ FORMU (Talebe uygun olan seçilir) 
 

Kısım II 
 

7. Üretim kapasitesi (Piyasa arz edilmeye hazır, sözleşmeye bağlanmamış kapasite): 

Mevcut:  

Gelecek altı ay içerisinde:  

 



Form for:  

OBJECTION TO A REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA 

 (delete inappropriate measure) 

(TURKEY ) 

 

Part I 

Request No:  

CN-Code:  

Goods description:  

Working No:  

□ Goods are currently produced in the Union or Turkey and are available on the market.  

□ Equivalent or substitute products are currently obtainable within the Union or Turkey.  

   Explanatory comments (differences, why and how it may replace the requested product):  

   Technical data sheets which prove the character and quality of the offered product have to  

    be attached.  

□ Other:  

Suggested compromise (explanatory comments):  

Transfer into a tariff quota:  

Suggested quota volume:  

Partial tariff suspension:  

Suggested duty rate:  

Other proposals:  

Remarks:  

Company producing currently an identical, equivalent or substitute product  

within the EU or Turkey 

Name of the company:  

Person to contact:  

Address:  

Tel.:  

Fax:  

E-mail:  

Product trade name:  

 



OBJECTION TO A REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA 

(delete inappropriate measure) 

(TURKEY ) 

 

Part II 

Production capacity (available for the market; e.g. not bound in house or by contracts):  

Present:  

Within the next six months: 
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